
ZARZĄDZENIE NR 26/2016 

Starosty  Nowodworskiego 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia 

rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1. art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz uchwały                          

Nr XVI/115/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2016 r.                       

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji 

projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski ”planowanego do realizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010                   

w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz uchwały Nr 224/2016 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Powołuję Powiatową komisję rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w celu przeprowadzenia  

rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” w składzie: 

1) Izabela Narewska – przedstawiciel Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego             

w Nowym Dworze Gdańskim - przewodnicząca Komisji; 

2) Barbara Górska – psycholog; 

3) Wojciech Krawczyk - nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem; 

4) Agnieszka Glazer - przedstawiciel powiatu. 

2. Komisja powołana jest na rok szkolny 2016/2017, przy czym rozpoczyna prace w roku 

szkolnym 2015/2016. 

§ 2. 

Komisja działa zgodne z Regulaminem rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – 

powiat nowodworski”, przyjętym uchwałą Nr 224/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do 

projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”,  oraz innymi udostępnionymi 

dokumentami związanymi z realizacją projektu. 

§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 


